MALAICÍ
1

Oracal. Briathar an Tiarna d’Iosrael trí bhéal Mhalaicí.

Grá d’Iosrael, Col le hEadóm ag an Tiarna
2

“Tá grá agam daoibh,” a deir an Tiarna; ach deir sibhse: “Conas a ghráíonn tú sinn?”
“Nach é Éasau deartháir Iacóib?” a deir an Tiarna. “Mar sin féin, tá grá agam do Iacób;
3
agus tá col agam le hÉasau. Sin é fáth a ndearna mé díthreabh dá shléibhte agus fásach
leathan dá oidhreacht.” 4Má deir Eadóm: “Scriosadh sinn ach atógfaimid na fothraigh,” is
é a deir Tiarna na Slua: “Tógaidís iad ach leagfaidh mise ar lár arís iad. Glaofar orthu
‘Dúiche an oilc’ agus ‘An cine a bhfuil an Tiarna i bhfeirg leis de shíor’.” 5Feicfidh bhur
súile cinn féin é seo agus déarfaidh sibh: “Is tréan é an Tiarna, fiú lasmuigh de theorainn
Iosrael.”

Daortar Drochshagairt
6

“Tugann an mac ómós dá athair agus bíonn an seirbhíseach urramach dá mháistir.
Mar sin de, más athair mé, cá bhfuil an t-ómós is dleacht dom? Más máistir mé, cá bhfuil
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an urraim is dlite dom? Sin mar a labhraíonn Tiarna na Slua libhse, a shagarta, a
mhaslaíonn m’ainm. Fiafraíonn sibhse de, áfach, ‘Conas a mhaslaíomar d’ainm?’ 7Trí arán
truaillithe a ofráil ar m’altóir! Athfhiafraíonn sibhse ansin: ‘Conas a thruaillíomar thú?’
Trína rá go bhfuil bord an Tiarna inmhaslaithe! 8Nuair is ainmhí dall a ofrálann sibh ina
íobairt dom, nach olc an mhaise daoibh é? Nuair a ofrálann sibh beithíoch atá bacach
breoite dom, nach olc an mhaise daoibh é sin chomh maith? Tairg do do ghobharnóir é.
An mbeidh sé sásta leat? Nó, an bhfáilteoidh sé romhat go caoin? a deir Tiarna na Slua.
9
Is ea, mhuise, iarraigí fabhar ar Dhia anois i dtreo go ndéanfaidh sé trócaire orainn! Ach
– más sibhse a rinne an rud seo – an bhfáilteoidh sé romhaibh go caoin? a deir Tiarna na
Slua.
10
“Faraor géar nach bhfuil duine ar bith in bhur measc a dhúnfadh doirse an Teampaill
ionas nach lasfadh sibh tine gan toradh ar m’altóir. Níl mé sásta libh ar aon chor, a deir
Tiarna na Slua; agus ní mó ná sin a ghlacfaidh mé le haon íobairt ó bhur lámhasa. 11Óir, ó
éirí go luí na gréine is mór é m’ainm i measc na náisiún agus i ngach áit dóitear íobairt do
m’ainm – toirbhirt ghlan; mar is mór é m’ainm i measc na náisiún, a deir Tiarna na Slua.
12
Ach tá sibhse tar éis é a thruailliú, trína rá: ‘Tá bord Dé inmhaslaithe; is díol tarcaisne
an bia a leagtar air.’ 13‘A leithéid de chrá croí,’ a deir sibh, agus cuireann sibh cor in bhur
srón chuige go dímheasúil, a deir Tiarna na Slua. Tugann sibh ainmhí éigin chugamsa,
bíodh sé bacach nó breoite, agus ofrálann sibh domsa é mar íobairt. An é go gcaithfidh
mé glacadh lena leithéid sin uaibhse? a deir an Tiarna. 14Mallacht ar an gcluanaí a bhfuil
ainmhí fireann folláin ina thréad aige agus, tar éis dó móid a dhéanamh, nach n-ofrálann
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don Tiarna ach ceann spochta. Óir, is Ardrí mise, a deir Tiarna na Slua, agus is
uaimhneach m’ainm i measc na náisiún.
“Anois, a shagarta, is in bhur n-aghaidhse an bhreith seo: 2Mura n-éisteann sibh liom
agus féachaint chuige go dtabharfaidh sibh glóir do m’ainm, a deir Tiarna na Slua,
mallóidh mé sibh sa chaoi go ndéanfar mallacht de gach ceann de bhur mbeannachtaí. Is
ea, táim tar éis iad a mhallú cheana féin toisc nach bhféachann sibh chuige sin chor ar
bith. 3Féach! Táim chun bhur sliocht a dhísciú; caithfidh mé cac san aghaidh oraibh – cac
bhur bhféilte sollúnta féin – agus tógfar sibhse chun siúil mar aon leis. 4Beidh a fhios
agaibh ansin gur mise a thug an bhreith seo in bhur n-aghaidh ionas nach seasfadh an
conradh a rinne mé le Léiví níos mó, a deir Tiarna na Slua. 5Conradh beatha agus
síochána a rinne mé leis, mar bhronn mé air iad mar aon le croí urramach ionas go
dtabharfadh sé urraim dom agus go nglacfadh uamhan agus uafás é roimh m’ainm.
6
Bhíodh fíortheagasc ina bhéal aige agus ní fhaightí bréag ar a bheola; shiúladh sé i mo
chuideachta go hionraic cóir agus d’iompaíodh sé mórán daoine ón olc. 7Óir is é dualgas
bheola an tsagairt é an t-eolas a choimeád go cruinn agus is óna bhéalsan a chaithfear
teagasc a lorg, mar is é teachtaire Thiarna na Slua é.
8
“Ach i dtaca libhse de, d’imigh sibh ar fán ón mbealach ceart; bhí sibh in bhur gceap
tuisle do mhórán daoine de dheasca bhur ndrochtheagaisc, agus chuir sibh ar neamhní an
conradh a bhí déanta agamsa le Léiví, a deir Tiarna na Slua. 9Mar sin de, déanaimse, ar
mo shealsa, ceap tarcaisne agus drochmheasa díbhse i lathair an phobail uile, sa mhéid
nár lean sibh mo bhealaí, agus go ndearna sibh leatrom in bhur mbreithiúnais.”
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Daortar Póstaí Measctha agus an tIdirscaradh
10

Nach é an t-aon athair amháin atá againn go léir? Nach é an t-aon Dia amháin a
chruthaigh sinn? Cén fáth, mar sin, a ndéanaimid feall ar a chéile trí chonradh ár sinsear a
shárú? 11Rinne Iúdá feall ar iontaoibh; rinneadh gníomh gráiniúil in Iosrael agus in
Iarúsailéim; óir, tá Iúdá tar éis an Teampall is ionúin leis an Tiarna a thruailliú trí bhean, a
adhrann dia deoranta, a phósadh. 12An té a dhéanann amhlaidh, nár fhága an Tiarna
sliocht ná síol aige i mbothanna Iacóib, ná ina measc siúd a ofrálann íobairt do Thiarna na
Slua.
13
Seo rud eile atá sibh a dhéanamh: bánn sibh altóir an Tiarna le frasa deor – le
caoineadh agus le cneadach – toisc nach dtugann sé aird ar bhith ar bhur n-ofráil agus
nach nglacann sé go grástúil ó bhur lámha í níos mó. 14Fiafraíonn sibhse, áfach: “Cad
chuige sin?” De bhrí go raibh an Tiarna ina fhinné idir tusa agus an bhean a bhí mar chéile
agat ó d’óige, an bhean a bhfuil tú tar éis feall a dhéanamh uirthi ainneoin gurbh í do
chara cléibh agus do chéile conartha í. 15Nach ndearna sé aon aonad amháin a bhfuil
colainn agus spiorad fite fuaite ina chéile ann? Ach deir sibhse: “Céard eile atá á lorg ag
[Dia] ach sliocht diaganta?” Mar sin de, coinnígí slán spiorad na beatha sin agaibh agus
ná déanadh aon duine feall ar an mbean atá mar chéile aige óna óige. 16Má chuireann fear
a bhean chéile uaidh toisc gur gráin leis í, smearann sé a chuid éadaigh le foréigean; mar
sin de, coinnígí slán spiorad na beatha sin agaibh agus ná bígí mídhílis, a deir Tiarna na
Slua, Dia Iosrael.
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Lá an Tiarna
17

Cuireann sibh tuirse ar an Tiarna le bhur gcaint. Deir sibh, áfach: “Conas a chuirimid
tuirse air?” Trína rá: “Cibé ar bith duine a dhéanann an t-olc, is dea-dhuine é i súile an
Tiarna agus is orthu atá gean agus gnaoi aige”; nó: “Cá bhfuil Dia na córa?” 1“Féach!
Tá mo theachtaire á chur amach agam chun an bóthar a réiteach romham; agus an
Tiarna atá á lorg agaibh, rachaidh sé isteach ina Theampall go tobann; agus aingeal an
chonartha, a bhfuil sibh ag tnúth leis, tá sé ag teacht, a deir Tiarna na Slua. 2Ach cé a
fhulaingeoidh lá a theachta? Cé a fhéadfaidh seasamh nuair a thaibhseoidh sé? Óir, is
cuma é nó tine an athleádóra agus buac an úcaire. 3Suífidh sé síos mar athleádóir, agus
mar ghlantóir airgid, agus glanfaidh sé clann mhac Léiví agus athleáfaidh sé iad mar ór nó
mar airgead sa chaoi go mbeidh a dhíol d’íobróirí iontu ag an Tiarna. 4Ansin, beidh
íobairt Iúdá agus Iarúsailéim taitneamhach leis an Tiarna faoi mar a bhí sí anallód, na
blianta fada ó shin. 5Tiocfaidh mé chugaibh chun breithiúnas a thabhairt agus beidh mé i
m’fhinné neamhbhalbh in aghaidh draoithe agus adhaltrach agus éitheoirí agus ina
n-aghaidh siúd a dhéanann leatrom ar fhostaithe nó ar bhaintreacha nó ar dhílleachtaí
agus ina n-aghaidh siúd chomh maith a sháraíonn cearta an choimhthígh a chónaíonn in
bhur measc agus gan eagla dá laghad orthu romhamsa, a deir Tiarna na Slua.

3

Deachúna an Teampaill
6

“Go deimhin ní thagann aon athrú ormsa, an Tiarna, riamh. Ach is sibhse clann mhac
Iacóib i gcónaí! 7Riamh anall ó laethanta bhur sinsear thréig sibh mo reachtanna agus níor
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choimeád sibh iad ar aon chor. Filligí ormsa agus fillfidh mise oraibh, a deir Tiarna na
Slua. Ach séard a deir sibhse: ‘Conas a fhillfimid?’ 8An bhféadfadh duine calaois a
dhéanamh ar Dhia? Ach is amhlaidh a dhéanann sibhse calaois ormsa. Dá ainneoin sin
deir sibh: ‘Conas a dhéanaimid calaois ort?’ I gcúrsaí deachúna agus ofrálacha! 9Tá
mallacht agus eascaine curtha oraibh toisc go ndéanann sibh, an pobal seo agaibhse ina
iomláine, calaois orm. 10Tugaigí na deachúna go léir isteach sa stóras ionas go mbeidh
soláthar bia i mo theachsa; agus cuirigí promhadh orm ar an gcuma sin, a deir Tiarna na
Slua, féachaint an osclóidh mé fuinneoga neimhe daoibh chun beannachtaí a dhoirteadh
anuas oraibh go flúirseach fial. 11Crosfaidh mé ar an lócaiste craosach bhur mbarra a
mhilleadh oraibh agus an fhíniúin atá in bhur ngoirt a fhágáil neamhthorthúil, a deir
Tiarna na Slua. 12Fógróidh na ciníocha go léir gur méanar daoibh toisc go ndéanfar tír
thaitneamhach díbh, a deir Tiarna na Slua.

Pionós agus Luach Saothair Lá an Tiarna
13

“Is bearránach iad na briathra a labhraíonn sibh i m’aghaidh, a deir an Tiarna. Mar
sin féin, fiafraíonn sibh: ‘Céard a dúramar i d’aghaidh?’ 14Deir sibh: ‘Is saothar in aisce
dúinn seirbhís a dhéanamh do Dhia. Cén tairbhe dúinn é a aitheanta a chomhlíonadh agus
siúl go dobrónach os comhair Thiarna na Slua? 15Tá an scéal sa chruth anois go
gcaithfimid a rá gur méanar do scigirí, agus go mbíonn rath ar lucht déanta an oilc; is ea
go deimhin, cuireann siad promhadh ar Dhia ach ní ghearrtar aon phionós orthu.’”
16
Labhraíodh lucht adhartha an Tiarna le chéile ar an gcuma sin agus d’éist an Tiarna
leo go hairdeallach. Ansin scríobhadh leabhar meabhráin os a chomhair ar son na ndaoine
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a thugann ómós dó agus a bhfuil ardmheas acu ar a ainm. “Ar an lá atá á reiteach agam
beidh siad ina maoineach agam, a deir Tiarna na Slua, agus beidh trua agam dóibh faoi
mar a bhíonn trua ag duine don mhac a bhíonn umhal dó. 18Ansin aithneoidh sibh aon
uair amháin eile an difríocht atá idir an dea-dhuine agus an drochdhuine, idir an té a
dhéanann seirbhís do Dhia agus an té nach ndéanann.
19
“Óir, féach, tá an lá ag teacht, agus é ar dearglasadh mar fhoirnéis, a mbeidh na
scigirí uile agus lucht déanta an oilc go léir mar choinleach, agus ídeoidh an lá atá le
teacht iad sa chaoi nach bhfágfaidh sé fréamh ná craobh acu, a deir Tiarna na Slua.
20
Ach, maidir libhse, a thugann ómós do m’ainm, éireoidh oraibh grian na fíréantachta, a
bhfuil íocshláinte ina gathanna aici, agus gluaisfidh sibh amach agus sibh ag pocléimneach
mar ghamhna a scaoilfí amach as stábla. 21Satlóidh sibh ar dhrochdhaoine; is ea, beidh
siad mar luaithreach faoi bhoinn bhur gcos ar an lá atá a réiteach agam, a deir Tiarna na
Slua.

Comhlíon an Conradh
22

“Coimeádaigí cuimhne ar dhlí Mhaois, mo sheirbhíseach; óir, is dó a thug mé dlíthe
agus reachtanna ar Horaeb i gcomhair Iosrael go léir.

Misean Éilias
23

“Féach! Tá sé beartaithe agam an fáidh, Éilias, a chur chugaibh sula dtiocfaidh lá
mór scéiniúil an Tiarna. 24Iompóidh sé croí na n-aithreacha i leith a gclainne agus croí na
clainne i leith a n-aithreacha ar eagla go dtiocfainn agus mallacht a chur ar an tír.”
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